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รายงานการประชุม 

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ ๔ (ตาก)  

 ครั้งที ่2/๒๕60 

เม่ือวันที่  28 มิถุนายน  2560  เวลา 10.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนยฝึ์กอบรม ที่ 5 (ตาก) 

------------------------ 

ผู้มาประชุม 

 1.  นายชิษณุ  วงศ์นนทิ            ผู้อ านวยการส านักจัดการ ทรัพยากรปุาไม้ ท่ี ๔ (ตาก        ประธาน 

    2.  นายคมน์  เครืออยู ่            เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส                      ผอ.ส่วนอ านวยการ 

    3.  นายฐิติ  ตระกูลเลิศรัตน์        นักวชิาการปุาไม้ช านาญการพเิศษ       ผอ.ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้    

    4.  นายจีระ  ทรงพุฒิ              นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ             ผอ.ส่วนจัดการปุาชุมชน  
แทน หน.หน่วยฟ้ืนฟูปุาสงวนฯ ปุาแม่ระมาด ที่ 14         

5.  นายนฤพนธ์  ทิพยม์ณฑา       นักวชิาการปุาไม้ช านาญการพเิศษ               ผอ.ส่วนปูองกันไฟปาุและ                         

                    ควบคุมไฟปาุ 

หน.กลุ่มประสานงาน

พัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด 

6.  นายเอกพร   กันโต             นกัวชิาการปาุไม้ช านาญการ              ผอ.ส่วนโครงการ                        

พระราชด าริฯ   

  แทน ผอ.ส่วนส่งเสริมการ  

ปลูกปุา  

    7. นายสมเกียรติ อภินันทโน      เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส                  ปุาไม้จังหวัดตาก 

    8.  นายชาติชาย  ช่ืนบาน เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส                  ปุาไม้จังหวัดสุโขทัย 

    9.  นายเสน่ห์  นวลสี               นกัวชิาการปาุไม้ช านาญการ             ปาุไม้จงัหวัดก าแพงเพชร  

    10. นายนที  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน             ส่วนอ านวยการ 

     11.  นายพงษ์เดช  สอนพงษ์          เจา้พนกังานปาุไม้ช านาญงาน            ส่วนอ านวยการ 

     12.  นางสาวสมรัก  เจนดี               นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ                    ส่วนอ านวยการ              

13. นางขนิษฐา ศรีทอง            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                ส่วนอ านวยการ              

14. นางสาวฉันทนา  มีลักษณ์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           ส่วนอ านวยการ 

    15. นายนพดล  สามกองาม      เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน              ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา                

    16. นางสาวเตือนใจ ประทุมมา   นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ            ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา               

-ฉบบัร่าง- 

/17. นายมนตรี... 

... 



 

 

 

 

 

    17.  นายมนตรี  ค าประเสริฐ     เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา        

    18.  นายสมจิตร  ตะเภา            เจา้พนกังานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา        

    19.  นายธรรมนูญ  เนื่องพุก     นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ           ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา        

    20.  นายคัมภีร์ รู้คุณ              เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา    

    21.  นายนพพงศ์  บุญชูดวง      เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา    

     22.  นายไพจิตร  แสงศรี       เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา    

    23.  นายเทศา  พสกภักดี         เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 

    24.  นายเรืองวทิย ์ วังคีรี       นักวชิาการปุาไม้ปฏิบัติการ          ส่วนจดัการทีด่ินปาุไม้  

    25.  นายไพรัช  เสือลือ        นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 

26.  นายพิพัฒน์  เกตุดี      นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ  ส่วนจัดการปุาชุมชน 

27. นายสุรัตน์  หงษ์สระแก้ว    เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.1 (มอ่นกระทิง)    

  แทน หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.3 (แมต่ะวอ)         
    28. นายวรกิจ  โตจ าเริญ      เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน    หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.2 (ขะเนจ้ือ)  

   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี ตก.20 (แม่ต้าน)                                                  

       หน.สายตรวจฯ สายท่ี 1    

       หน.ชุดปฎิบัติการปุาไม้บ้านห้วยปลากอง 

    29. นายอภิวัฒน์  นาคเปรม   เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี ตก.4 (แม่อุสุ)  

                                                                                                                                            หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.14 (แมเ่งา) 

   30. นายวโิรจน์  ธิการ    นักวชิาการปุาไม้ปฏิบัติการ         หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.5 (ห้วยไมแ้ปูน) 

                                                                                                    ห น.หน่วยปูองกันรักษาปุา ที่ ตก.29 (ยางใหญ่)      

  หน.ชุดปฎิบัติการปุาไม้บ้านแม่กุหลวง                                       

   31.  นายฉันทวัสส์  อ่ิมเนย  เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.6  (ร่มเกล้า) 

   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี ตก.28 (วาเลย์) 
  หน.ชุดปฎิบัติการปุาไม้บ้านห้วยแล้ง 

     หน. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาแม่ระมาด                              

   32. นายไสว ตุ้ยดา นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ       หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.8 (แม่ละเมา)  

                                                          หน. หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี ตก.27 (มิตรภาพ)                                                 

  33. นายคงฤทธิ์  อินรัญ          เ จ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.9 (แมจ่ะเรา)     

     หน. หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี ตก.26 (กูเตอร์โกล)                                                 

    หน.ชุดปฎิบัติการปุาไม้บ้านวังผา  
   หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาแม่สอด            

 34. นายสิทธพิล  วงศ์วิฑูรวัฒนะ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๑0 (ท้องฟูา) 

 35. นายสุรเชษฐ์  ธรรมชัย     เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน    หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๑๑ (แมส่ลิด) 

 

-๒ -     

 
 
 
 
 
 
 
 

/36. นายณรงค์... 

 

 



 

 

 

 

 

        36. นายณรงค ์ คงปาน  เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน    หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๑2 (สามเงา) 

     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๑6 (เด่นไมซุ้ง) 

 37. นายก้องกิตติพัศ  พชัิยณรงค์  เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน    หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.๑8 (ผาลาด) 

  หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.22 (โปุงแดง) 

  หน.หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟปุาตาก  

38. นายพลพจน์  แสนเมือง        เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน    หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.23 (ประจ ารักษ์)                      

39.  นายสวา่งวงษ์  เจนอักษร       เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.24 (วังเจ้า)    

40. นายนพดล สมศรี                      นักวชิาการปุาไม้ปฏิบัติการ     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์)         

41. นายทวีป  ยุหลง                เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) 

42. นายสุพร จังกินา               นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี สท.5 (วังลึก) 

  หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.6 (ลานกระบือ) 

  43.  นายพนม  กระจ่างยุทธ     เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.7 (ห้วยทรวง)                                                                

   44.  นายนิเวช  จอมประเสริฐ    เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี สท.๘ (ห้วยไคร้)                  

45.  นายอดีต  รุ่งพรหม          เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.๙ (หนองยาง)     

46.  นายด ารง  มันทะติ          เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี สท.๑ 1 (แม่เทิน )  

47.  นายฐานันดร สอนสา        เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ สท.12  (ดอนระเบียง) 

  หน.ชุดปฏิบัติการปุาไม้บ้านสุเม่น   
48. นายวัฒนา  ผันน้อย         เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน    หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี (กพ)1 (น้ าดิบ)      

     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี กพ.2 (โกสัมพี) 
  หน.สายตรวจปราบปรามสายท่ี 2   

49. นายเสกสรร  กันโต          เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี กพ.3 (ไตรตรึงษ์) 

                                                                                                                                   หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาก าแพงเพชร                                                                                     
50. นายมานะ  ภาระการ        เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน  หน.หน่วยปูองกันร้กษาปุาที่ กพ.4 (หนองเตาอิฐ)  

51. นายสราญรมย ์ หอมนาน   เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน     หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กพ.5 (ปางมะค่า)         

52. นายนพรัตน์ ขวัญแสน       เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาที่ กพ. 6 (น้ าดิบมะพร้าว) 

53. นายประจักษ์   สุวรรณเดช  นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ      หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี กพ.7 (เขาวังเย่ียม)          

   หน.หน่วยปูองกันรักษาปุาท่ี กพ.8 (เพชรนิยม)         .  

54. นายศักดิ์สิทธิ์  ขยายเสียง    เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน     หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตาก                                                     

    55.  นายพิสิษฐ์   สอนไว          เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน   หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดสุโขทัย   

     56.  นายวชัิย  วใิจค า เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน  หน.สถานีเพาะช ากล้าไมจั้งหวัดก าแพงเพชร   

   57.    นายศิริศักดิ์  ทนงรบ         นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ        หน.สถานีเพาะช ากล้าไม้แมส่อด จังหวัดตาก   

 

 

-๓-         

 
 
 
 
 
 
 
 

/58. นางสาวภาวนิ ี

 



 

 

 

 

 

 58.  นางสาวภาวนิี  อริยะกุลวงศ์  นักวชิาการปุาไม้ปฏิบัติการ หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแม่ระมาด ที่  1  

59. นายอนุวัฒน์  จันทสิทธิ์           นักวชิการปุาไม้ปฏิบัติการ            หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแม่ระมาด ที่  4 

60. นายอ านาจ  แดงละอุ่น        นักวชิาการปุาไม้ปฏิบัติการ         หน.โครงการฟื้นฟูสภาพปุาฯ ปุาสงวนฯ ปุาท่าสองยาง ที่ 15 

61. นายประยงค ์ ศรศาสตร์       เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน     หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแม่ระมาด ที่4 

62. นายสมบูรณ์  พรหมปัญญา   เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน  หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแม่ประดาง – วังกเ์จ้า  ที่  5 

63. นายวัชรินทร์  เหล่าโก้ก      เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน     หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแม่ระมาด ที่  18  

64. นายมณีโชติ   ฉกรรจ์ศิลป์     เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน หน.หน่วยฟื้นฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแมส่อด ที่  2 

65. นายสมศักดิ์  ตะเภา            เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน   หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแม่ระมาด ที่  9 

  แทน หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาแม่ระมาด ที่  8  

  แทน หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ  ปุาท่าสอยาง ที่  12  

66. นายสนธยา  วงษ์เมือง          เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน   หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนฯ ปุาท่าสองยาง ที่ 4 จ.ตาก 

67. นายอโณทัย  ไพยารมณ์       นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ       หน.สถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง จ.ตาก 

68.  นายประพาย  แก่นนาค นักวชิาการปุาไม้ช านาญการพเิศษ   หน.สถานีวนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร    

69. นายวเิชียร  ปิยาจารประเสริฐ  นักวชิาการปุาไม้ช านาญการพเิศษ   หน.ศูนย์วจิัยผลิตผลปุาไม้สุโขทัย    

70. นายศราวุธ  แปลงประวัติ      เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน           หน.ด่านปุาไม้สุโขทัย 

71. นายจิรศักดิ์  วัฒนจรัสพงศ์    เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน  หน.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาสุโขทัย                                                                                                                                  

ลูกจ้างประจ า 

    72. นายเบนท์  นิตย์ใหม ่  พนักงานธุรการ ส 2 ส่วนอ านวยการ  

พนักงานราชการ 

    73. นางนพภาภรณ์   เลิกสายเพ็ง   เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช.    ส่วน อ านวยการ 

     74.  นางสาวจิรัชญา  ก าแพงแก้ว    เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3    ส่วน อ านวยการ 

     75.  นายบรรเจิด วันฟั่น         เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3                  ส่วน อ านวยการ  

   76. นางสาววัชราภรณ์ อินทวงศ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  

  77. นางสุภาพรรณ  แปลงประวัติ  เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  

 78. นางสาวขนิษฐา  เพชรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช.                ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  

 79. นางสาวขวัญจิตร์  ล้านค า เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3 ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 

พนักงานจ้างเหมา  

   80. นางสาวสุชาดา  จันตะวงศ์  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา          ส่วนอ านวยการ    

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน และลาอ่ืนๆ   

1. นายยุทธ  กุณา นักวชิาการปุาไม้ปฏิบัติการ 

-๔-   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

/32. นายวโรธัช... 
 

 

 



 

 

 

 

 

2. นายวโรธัช  นะทีสี นักวชิาการปุาไม้ปฏิบัติการ  

3. วา่ที่ร้อยตรีค าใส  บ ารุงภักดี    นักวชิาการปุาไม้ปฏิบัติการ         

4. นายวภัิทร  ชาวนาผล       นักวชิาการปุาไม้ปฏิบัติการ           

5. หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.2 (บ้านใหม่) 

6.  หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.3 (ลานหอย) 

7. หน.หน่วยปอูงกันรักษาปุาที่ สท.4 (น้ าดิบ) 

8. หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาแม่สอด ที่ 13 

9. หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาท่าสองยาง ที่ 1, 

10. หน.หน่วยฟ้ืนฟูสภาพปาุสงวนฯ  ปุาแม่ละเมา ที่ 1  

11. หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่ระมาด ที่ 3,21,24 

12. หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่กลองและปุาอุ้มผาง ที่ 6 จ.ตาก 

13. หน.หน่วยฟื้นฟูฯ ปุาสงวนฯ ปุาแม่สิน ปุาแม่สาน และปุาแม่สูงฝ่ังซ้าย ที่ 12 จ.สุโขทัย 

14.  หน.สวนปุาคลองวังก์เจ้าคลองสวนหมาก จ.ก าแพงเพชร     

15. หน.ด่านปุาไม้ตาก  

เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น.  

-ประธานกล่าวเปดิประชุม และแนะน าตัวผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้  4 

(ตาก) และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

-แนวนโยบายในการปฏิบัติงานให้ยึดหลักของการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน 

พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้คา่ที่สุด โดยยดึหลักอยู ่5 ประการ คอื 

             1. มุ่งผลสัมฤทธิ์  

     2. มีจิตบริการ  

     3. เช่ียวชาญในหน้าที่  

     4. ใฝุในจริยธรรม  

     5. มุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจ  

  หากมีข้อราชการหรือมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้ติดต่อโดยตรงได้ทุกเวลา หรือผ่าน

ผู้บังคับบัญชาตามระดับช้ันขึ้นมา ซ่ึงจะได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในสังกัดให้ครบทุกหน่วย 

และในด้านการเบิกจ่ายจะถือเป็นเรื่องส าคัญ ให้มีมาตรฐาน มีความถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยให้ยึดระบบท างานกันเป็นทีม เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 
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/มติที่ประชุม... 
 

 

 



 

 

 

 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                      ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากร

ปุาไม้ ที่  ๔ (ตาก) ครั้งที่ 1/๒๕60  เม่ือวันที่  20 มีนาคม  ๒๕60 

             -หน้าที่ 6  ขอ้ 3 บรรทัดที่ 4 “โดยให้ท าการคนืให้กับผู้ยากไร้ยากจนเท่านั้น...” แก้ไข

เป็น “โดยให้ท าการขอคนืกับผู้ยากไร้ยากจนเท่านั้น...” 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๔ (ตาก)  

   ครั้งที่ 1/2560   เม่ือวันที่ 20  มีนาคม ๒๕60  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องติดตามผล การด าเนินงานตามขอ้สั่งการและมติที่ประชุม

ประจ าเดือนของ ส านักฯ ๔ (ตาก) ครั้งที ่1/๒๕60เม่ือวันที่ 20 มีนาคม ๒๕60  

 ส่วนอ านวยการ  

นายคมน์  เครืออยู ่  เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส   ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

1.การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

                 -  การ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากขณะนีอ้ยู่ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 

สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  โดยได้ท าการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในระดับกรมปุาไม้ และ

ทางจังหวัดตากซ่ึงทางส านักฯ ได้ท าการเบิกจ่ายกับคลังจังหวัดตาก  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ส านักฯ 4 

(ตาก) ช้ีแจงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เนื่องจากส านักฯ 4 (ตาก)  มีผลการเบิกจ่ายต่ ากวา่

เปูาหมายที่ก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงได้ช้ีแจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในงบลงทุนที่ได้รับเป็นงบที่

กรมปุาไม้ด าเนินงานเอง งบประมาณ จ านวนประมาณ  78,000,000 บาท มีการเบิกจ่ายในระบบ ได้ท า

การเบิกจ่ายได้ตามเปูาหมายได้เกินเปูาหมายจ านวนร้อยละ80 แต่การเบิกจ่ายจริง ส านักฯ เบิกได้ร้อยละ 

52 โดยได้ด าเนินการจัดท าขอ้ตกลงกันเงินไว้ในระบบ PO ไวแ้ล้ว ได้ท าการเบิกจ่ายตามงวดงานตามฤดูกาล

ของการท างาน โดยเฉพาะการปลูกปุาและการบ ารุงปุา การเพาะช ากล้าไม้ และทางส านักฯ 4 (ตาก) สามารถ

ด าเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเปูาหมายในช่วงเดือนกันยายนซ่ึงเป็นไปตามงวดงานงวดสุดท้าย

ตามที่ก าหนด 

      ส าหรับในเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายของทางส านักฯ  ขอให้เร่งรัดในการส่งใบส าคัญ 

เบิกจ่าย โดยเฉพาะในหน่วยงานของหน่วยฟ้ืนฟูฯ/โครงการ และหน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ เพื่อจะได้ท าการเบิก

เงินออกจากระบบ และจะได้ท าให้ยอดการเบิกจ่ายจริงเพิ่มขึ้นได้บางส่วน 

     ฝากให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ช่วยเร่งรัดท าการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อจะได้เป็นไปตาม

เปูาหมาย  โดยส านักฯ 4 (ตาก) อยูใ่นล าดับการเบิกจ่าย ที่ 11 จึงขอฝากทุกส่วนฯ และทุกหน่วยงานเร่งรัด

การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กรมปุาไม้ก าหนด 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
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/ระเบียบ... 

 

 

 



 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ส่วนอ านวยการ  

นายคมน์  เครืออยู ่  เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส   ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   คอื 

 -น าเสนอการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนอ านวยการในรูปแบบ

ของ Power Point    

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

  ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ – ไม่มี 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

           ส่วนจัดการปุาชุมชน  

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   คอื 

         -น าเสนอการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนจัดการปุาชุมชนในรูปแบบ

ของ Power Point    

                 มติท่ีประชุม  รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ 

นายนฤพนธ์  ทิพยม์ณฑา  นักวชิาการปุาไม้ช านาญการพเิศษ  ท าหน้าทีผู้่อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุา

และควบคุมไฟปาุ 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คอื 

          1.น าเสนอการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนปูองกันรักษาปุา

และควบคุมไฟปาุในรูปแบบของ Power Point    

2. รายงานสรุปผลสถิติคดี ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 ดังนี้ 

      1.1. จังหวัดตาก จ านวน 37 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ยดึไม้สักท่อน 18 ท่อน ปริมาตร  

4.17 ม.๓ ไม้สักแปรรูป 130 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 3.26 ม.๓ ไม้กระยาเลยทอ่น 134 ท่อน  ปริมาตร  

9.40 ม.๓ ไม้กระยาเลยแปรรูป 40 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร  1.04 ม.๓  พื้นที่ปุาถูกบุกรุก จ านวน 606- 2- 

89  ไร่ ของปุา 1 คดี 1 คน ตะกวด 1 ตัว น้ าหนัก 2 กก. ซากสัตวป์ุา (ตะกวด) 1 กก. อุปกรณ์การกระท า

ผิด รถจักรยานยนต์ 1 คัน เลี่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง อื่น ๆ 2 รายการ  2 ช้ิน 

             1.๒. จังหวดัสุโขทัย จ านวน  13  คดี ผู้ต้องหา 3 คน  ยดึไม้สักท่อน 35 ท่อน ปริมาตร  

2.53 ม.๓ ไม้สักแปรรูป 447 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร  5.26 ม.๓  ไม้กระยาเลยทอ่น 5 ท่อน  ปริมาตร  

6.19 ม.๓ กระยาเลยแปรรูป 38 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร  1.33 ม.๓  พื้นที่ปุาถูกบุกรุก จ านวน 653- 1- 

97  ไร ่อุปกรณ์การกระท าผิด เครื่องเลี่อยโซ่และบาร์ 2 เครื่อง 
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  1.๓. จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน  12 คดี ผู้ต้องหา 10 คน  ไม้กระยาเลยทอ่น  4 ท่อน  

ปริมาตร  1.07 ม.๓ กระยาเลยแปรรูป 76 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร  0.76 ม.๓  พื้นที่ปุาถูกบุกรุก จ านวน 

201- 1- 09  ไร่  คดีไม ้จ านวน 2 คดี  ผู้ต้องหา 4 คน คดีพื้นที่ จ านวน 10 คดี ผู้ต้องหา 6 คน  อุปกรณ์ 

การกระท าผิด เลื่อยบาร์ไฟฟาู 2 เครื่อง เครื่องก าเนิดไฟฟูา 2 เครื่อง สายไฟ 2 เส้น ชะแลง 2 ด้าม มีด 2 

เล่ม รถยนนต์ 2 คัน รถแทรคเตอร์ล้อยาง 1 คัน ขวาน 1 ด้าม รถไถนาเดินตามพร้อมกระบะพว่ง 1 คัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

   ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา –ไม่มี 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ   

ส่วนโครงการพระราชด าริฯ – ไม่มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

กลุ่มประสานงานฯ– ไม่มี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

ศูนยป์ุาไม้จังหวัดตาก 

นายสมเกียรติ อภินันทโน  เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส  ท าหน้าที่ปาุไม้จังหวัดตาก  

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คอื 

  - ขอรายงานผลการปฏิบัตงานของศูนยป์ุาไม้จังหวัดตาก ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 

   1. งานธุรการ    

     1.1 ผล รับ -  ส่ง หนังสือ 71 เรื่อง  

   2. งานบริหารด้านปุาไม้  

       2.1 ตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางที่ราษฏรขออนุญาตท าไม้ออก เพื่อไวใ้ช้สอย จ านวน  5 ราย 

      2.2 ร่วมตรวจสอบการขออนุญาตเกี่ยวกับไม้ทุกประเภท  จ านวน 5 ราย               

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ศูนยป์ุาไม้จังหวัดสุโขทัย  

นายชาติชาย ชื่นบาน   เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส  ท าหน้าที่ปุาไม้จังหวัดสุโขทัย 

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คอื  

1.ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยป์ุาไม้จังหวัดสุโขทัย ประจ าเดือนพฤษภาคม  

2560 ดังนี้ 
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 1. งานธุรการ    

1.1 ผล รับหนังสือ 180 เรื่อง ส่งหนังสือ 130 เรื่อง  

   2. งานบริการด้านปุาไม้  

   -ตรวจสอบกิจกรรมอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท  จ านวน 10 ราย  

   -ตรวจวัดประทับตรายกเวน้คา่ภาคหลวง จ านวน 1 ราย   

   3. ผลผลิตสวนปุา  

   -ทะเบียนสวนปุา (สป.3) – ราย เนือ้ที่ – ไร ่

   -สป.13 จ านวน – แปลง รวม – ต้น 

   -สป.15 จ านวน – ท่อน รวม - ม.๓             

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ศูนยป์ุาไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

 นายเสน่ห์  นวลสี   นักวชิาการปุาไม้ช านาญการ ปุาไม้จังหวัดก าแพงเพชร   
-ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยป์ุาไม้จังหวัดก าแพงเพชรประจ าเดือนพฤษภาคม 

2560  ดังนี้ 

1.1  งานธุรการ 

ผล รับ – ส่ง - เสนอ และลงทะเบียนหนังสือราชการ จ านวน 165 เรื่อง  และ  

ปฏิบัติงานอื่น ๆ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑.2 งานส่งเสริมการปลูกปุา         

 -กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แข็งของเครือขา่ยเกษตรกรอาชีพปลูกสวนปุา            

    ผล-ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2559 จ านวน   

20 ราย  

-โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกต้นยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 

    ผล –ส ารวจพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยเกษตรกรพื้นที่ปลูกปุา จ านวน 6 ราย/ 

105 ไร่  

-ส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ  

   ผล – แจกกล้าไม้ จ านวน 30,300 กล้า     

     -กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาการปลูกต้นไมเ้ศรษฐกิจ  

ผล –แจกกล้าไม้ จ านวน 21,200 กล้า 

-ส ารวจขอ้มูลด้านพื้นที่และก าลังผลิตไมเ้ศรษฐกิจ จ าวน 3 ราย/119  ไร่ 

-กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
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   ผล – จัดเตรียมกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 20,000 กล้า 

1.3 งานจัดการปุาชุมชน  

ผล –จัดท าโครงการพัฒนาปุาไม้กับองคก์รและเครือขา่ยแบบบูรณาการ จ านวน 3 แห่ง 

     -การส่งเสริมประสานงานและประชาสัมพันธ์จัดท าปุาชุมชนบ้านคลองพลู หมูท่ี่ 

9 ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  

 1.4  งานปูองกันรักษาปุา 

              ผล  1. สรุปผลคดีประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 8 คดี 

      2. ร่วมตรวจสอบไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครอง  จ านวน 1 ราย  

        3. ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จ านวน - ราย  

      4. ตรวจวัดประทับตราไม้เพ่ือยกเวน้คา่ภาคหลวง และหรือบ ารุงปุา จ านวน - ราย  

        5. ตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท จ านวน – ราย 

 1.5 งานจัดการที่ดินปุาไม้ 

ผล –ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน – ราย 

    -ขอความร่วมมือตรวจสอบที่ดิน จ านวน 5 ราย 

1.6 กิจกรรมอื่นๆ   

         ผล  – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560  ณ ห้อง

ประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

                -วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. น.เขา้ร่วมประชุมศูนยก์ารขา่ว

ระดับจังหวัด ประจ าเดือนพฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

-วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรมการ

จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือนพฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ช้ัน 4  ศาลากลางจังหวัด

ก าแพงเพชร 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

          หน่วยงานอื่น ๆ –ไม่มี 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ประธาน 

  -ขอขอบคุณผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ผู้อ านวยการส่วนจัดการปุาชุมชน และ

ผู้อ านวยการส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปาุ ในการน าเสนอ Power Point  โดยในคราวประชุม

ครั้งต่อไปก็จะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาคสนามที่จะน าเสนอ ขอให้ระบุ ที่ตั้งส านักงาน  
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